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روی موج کوتاه

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره 
به تعرض به هواپیمای مسافربری ایران از 
سوی جنگنده های آمریکا گفت: ایران در 
وقت مقتضی پاسخ این اقدام تروریستی 

آمریکا را خواهد داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس موسوی 
در نشســت خبری دیروز خود، تاکید 
کرد: قطعاً وزارت امور خارجه با کمک 
قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح 
و سازمان هواپیمایی کشوری اقدامات 
الزم را برای پشــیمان کردن آمریکا در 
زمینه تعرض به هواپیمای مسافربری 

ایران انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه در سطح بین المللی 
نیز از طریق دفتر نمایندگی کشورمان 
در سازمان ملل اقداماتی را انجام داده ایم 
و برخی از اقدامات دیگر نیز در حال انجام 
اســت، افزود: به محض اینکه گزارش 
نهایی که در برگیرنده جزئیات است به 
دست ما برسد ســایر اقدامات حقوقی 
و دیپلماتیک خود را اعم از شــکایت و 

پیگیری انجام خواهیم داد.

ثمرات سفر ظریف به روسیه، در 
آینده مشخص خواهد شد

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر 
ظریف به مسکو اظهار کرد: آقای ظریف 
در جریان این سفر عالوه بر دیدار با آقای 
الوروف از طریق خــط تلفنی امن یک 
ســاعت با آقای پوتین در مورد مسائل 
دوجانبه و تحوالت بین المللی و منطقه 
رایزنی کردند که ثمــرات آن در آینده 

مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این ســفر آقای 
ظریف عالوه بر دیدار با آقای الورف پیام 
آقای روحانی را به آقای پوتین منتقل 
کردند، گفت: این سفر دو هدف داشت، 
یکی مواضعی است که آمریکایی ها در 
مورد ادامه محدودیت های تسلیحاتی 
ایران اتخاذ کرده انــد و الزم بود مجددا 
مذاکراتی در سطوح عالی با روسیه داشته 
باشیم. البته در کنارش برخی دیگر از 
مسائل نیز مطرح شــد و نکته دیگر در 
مورد تمدید قراردادی اســت که از ۲۰ 
ســال پیش بین ایران و روسیه به امضا 

رسیده است. گفت وگو شد که دو کشور 
قرارداد طوالنی مدتی با یکدیگر داشته 
باشــند و اصالحاتی در قرارداد مذکور 

داشته باشند.
پمپئو زیاد حرف می زند

وی در مورد اظهارات اخیر پمپئو 
در ارتبــاط بــا تمدیــد تحریم های 
تسلیحاتی ایران و تالشهای این کشور 
در این زمینه گفت: بر اساس رایزنی ها 
و تماس هایی که ما با دوســتان مان 
داشتیم، بعید  می دانم که آمریکایی ها 
به اهداف خود در این زمینه دســت 

پیدا کنند.
موسوی در پاسخ به سوالی در مورد 
اظهارات اخیر نتانیاهو مبنی بر اینکه 
ما اجازه نمی دهیم ایــران در نواحی 
مرزی ســرزمین های اشغالی حضور 
پیدا کند، گفت: آقــای نتانیاهو مثل 
آقای هوک حرف زیــاد می زند. ما نه 
حضور نظامی در جایی داریم و نه قصد 
داریم به صورت دائمی حضور نظامی 

در جایی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه حضور ایران در 
سوریه مستشاری اســت و این حضور 
به درخواســت دولت ســوریه انجام 
شده است، گفت: آنها هستند که باید 
مقداری خــود را جمع و جــور کنند. 
گرچه از اساس موجودیت آنها برای ما 
و کشــورهای منطقه و حتی در سطح 
جهانی غیرمشروع و غیرقانونی است. 
آنها در جایگاهی نیستند که به جمهوری 
اسالمی ایران بگویند کجا حضور داشته 

باشد و چگونه حضور داشته باشد. اینها 
حرف های زیادی است که آقای نتانیاهو 

مطرح می کند.
کره ای ها استقالل خود را به 

نمایش بگذارند
این دیپلمات کشورمان همچنین 
در پاســخ به ایســنا در مورد آخرین 
پیگیری های صورت گرفته از ســوی 
ایران به منظور بازگردانده شدن پول های 
بلوکه شده ایران در کره جنوبی و اقدام 
کره در احضار ســفیر ایران اظهار کرد: 
ما هم در تهــران و هم در ســئول و در 
مالقات هایی که در ســطوح مختلف با 
یکدیگر داشــته ایم اعالم کرده ایم که 
اقدام کره جنوبــی در عدم بازگرداندن 
پول های ایران بر خالف روابط دوستانه 
و سنتی بین دو کشــور است و ما از آنها 
خواســته ایم که اراده کشور ثالثی را در 

این روابط دخالت ندهند.
وی با بیان اینکــه بهانه های مطرح 
شده از ســوی کره جنوبی در مورد این 
موضوع از جمله تحریم ها و فشارهای 
آمریکا برای ما قابل قبول نیست، گفت: 
ما انتظار داریم که آنها به تعهدات خود 
عمل کنند و اگر مدعی مستقل بودن 
هستند، این استقالل خود را به نمایش 
بگذارند. آنها در همین راستا باید پول 

ایران را آزاد کنند.
انتخابات، مسئله داخلی 

آمریکاست
وی درباره ادعــای دخالت ایران در 
انتخابات آمریکا گفت: مسائل داخلی 
آمریکا به ایران مرتبط نمی شود اما ایران 
در چهار دهه گذشته همه دولت های 
آمریکا را با گرایش های مختلف حزبی 
آزموده و آنها را در ذهن خود ســپرده 
است. چه در دولت های دموکرات و چه 
در دولت های جمهوری خواه شــاهد 
اقدامات خصمانه علیــه ملت ایران در 
سطوح و مقاطع مختلفی بوده ایم. این 
موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران 
است که مهم نیست چه کسی در آمریکا 
به سر کار می آید بلکه عملکرد و رویکرد 

آنها مهم اســت. بعد از مشخص شدن 
رویکرد آنها دربــاره واکنش ها و رفتار 

مقتضی تصمیم گیری  خواهیم کرد.
فکر نمی کنم فرانسوی ها 

اطالعات جعبه سیاه را لو بدهند
سخنگوی وزارت خارجه همچنین 
در پاسخ به این ســوال که جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی در فرانسه خوانده 
شــد و آیا این احتمال وجــود دارد که 
فرانسه اطالعات آن را به صورت عموم در 
اختیار رسانه ها قرار بدهد، گفت: کشور 
فرانســه تکنولوژی خوانش این جعبه 
سیاه را داشــت و در همین چارچوب 

جعبه سیاه به آنجا منتقل شد.
وی ادامه داد: اقدامات در این زمینه 
بر اســاس اصول و ضوابط مشخصی و 
با حضور کشــورهای ذی نفع از جمله 
ایران و اوکراین باید صورت بگیرد و فکر 
نمی کنم که فرانسوی ها دست به چنین 
کاری بزنند و اطالعات خوانده شده را از 

طریق غیررسمی منتشر کنند.
موســوی تاکید کرد: همانطور که 
اشاره شد این موضوع قواعد خاص خود 
را دارد و آنها موظف هستند که اطالعات 
استخراج شده را در اختیار کشورهای 
ذی نفــع در این موضوع قــرار دهند و 
دلیلی ندارد که بخواهند اطالعات آن 

را منتشر کنند.

موسوی با اشاره به تعرض به هواپیمای مسافربری ایران:

پاسخآمریکارادرزمانمقتضیمیدهیم

خبر

چند هفته پیش بود که خبری در بعضی از رسانه ها منتشر 
شد مبنی بر اینکه محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم 
به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی نامه نوشته است. 
اکنون متن نامه محمود احمدی نژاد به محمد بن سلمان، منتشر 

شد که با عبارت عالیجناب آغاز شده است.
به گزارش دولت بهار، در این نامه که خطاب به »عالیجناب 
آقای محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولیعهد محترم 
عربستان سعودی« نوشته شده، آمده است: »اینجانب به عنوان 
عضوی از جامعه انسانی که روزانه از شنیدن اخبار و نامالیمات 
در گوشــه و کنار جهان و به ویژه جنگ در یمن بسیار متاسف 
می شود، آمادگی دارم تا در صورت موافقت جنابعالی و عالیجناب 
سید عبدالمالک بدرالدین رهبر جنبش انصاراهلل یمن با تشکیل 

هیئتی از شخصیت های آزادی خواه، عدالت طلب و موجه جهانی 
و از طریق گفتگو با طرفین درگیر به حل مناقشه و برقراری صلح 

و دوستی یاری نمایم.«
احمدی نژاد در این نامه به خسارات جنگ یمن اشاره کرده 
و آورده است: »از طرفی می دانم که جنابعالی از وضعیت فعلی 
ناخشنود و از اینکه روزانه جمعی از مردم بی گناه کشته و زخمی 
می شوند، زیرساخت ها آسیب می ببینند و منابع ملت های منطقه 
به جای سازندگی و ارتقای رفاه، امنیت و پیشرفت، صرف تخریب 
می شود ناراحتید و از این رو از برقراری صلحی عادالنه استقبال 

می نمایید.«
در پایان این نامه نیز آمده اســت: »بر این باورم که آن برادر 
محترم در پاسخ به انتظار روشن مردم منطقه و جامعه بشری، با 

نیک اندیشی و تامل در آثار این درگیری خانمانسوز، به گونه ای 
عمل خواهید کرد که به نیکی از آن یاد شود و موجبات رضایت 
الهی و خشنودی پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی 
صلوات اهلل علیه و علی آله و علی صحبه را فراهم سازد. برادرتان 

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران«
این نامه و انتشار متن آن، روز گذشته واکنش های بسیاری را 
برانگیخت. در همین راستا یعقوب رضازاده، عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایلنا 
این نامه را خالف سیاست های دیپلماتیک فعلی کشور دانست 
و گفت: معتقدم نامه به بن سلمان آن هم در شرایطی که وی در 
منطقه مشغول جنایت بشری است، به هیچ عنوان درست نیست.
وی با بیان اینکه این روزها عربستان جنایاتی را در حق مردم 
یمن و مسلمانان بیدار انجام می دهد و پایگاه های خودش را برای 
جنگ افروزی در منطقه در اختیار آمریکا قرار می دهد، افزود: 
عربستان پیمان تسلیحاتی و نفتی با ایاالت متحده به امضا رسانده 
و به طور مستقیم و غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی حمایت 
می کند، پس عالیجناب خطاب کردن بن سلمان توسط شخصی 

که دو دوره رئیس جمهور اسالمی ایران بوده است اصال مناسب 
و قابل توجیه نیست.

نماینده سلماس خاطرنشــان کرد: مورد خطاب قرار دادن 
حاکمانی که جنایت هایشان کامال مشخص است در حال حاضر 
همراهی و تائید اقدامات عربســتان در منطقه علیه مسلمانان 
یمنی و سایر اقدامات خصمانه آمریکا است و به نوعی مشروعیت 

بخشیدن به اعمال این دولت است.

رضازاده: اقدام احمدی نژاد خالف سیاست های دیپلماتیک کشور است

جنجال یک نامه »برادرانه«
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سوئیس: 
اولین معامله با ایران، از طریق 

کانال بشردوستانه انجام شد
به گزارش روزنامه »نیویــوک تایمز«، دبیرخانه 
امور اقتصادی دولت ســوییس در ایمیلی اعالم کرد: 
»مایلیم تاکید کنیم عملیاتی سازی مقدمات تجارت 
بشردوستانه سوییس )SHTA( در حال پیشرفت 
است و چند شــرکت پیش از این پذیرفته شده اند و 
شرکت های بیشتری هم خواهند بود. معامالت بیشتر 
باید به زودی انجام شود.« دولت سوییس نام شرکت 
داروسازی مذکور را اعالم نکرد و همچنین ارزش این 
محموله را هم ذکر نکرد. تنها گفته شده که شامل داروی 
سرطان است که برای درمان فزونی آهن بر اثر انتقال 

مکرر خون به بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.
    

تست کرونای ربیعی مثبت شد
جلسه هفتگی ســخنگوی دولت با خبرنگاران 
رســانه های داخلی و خارجی امروز )سه شنبه - ۶ 
مرداد( برگزار نمی شــود. دفتر سخنگوی دولت در 
اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به بروز برخی عالئم و 
به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، علی ربیعی، 
سخنگوی دولت از اواخر هفته گذشته در منزل در 
حال اســتراحت بوده و با توجه به اینکه تست اولیه 
کرونای ایشان مثبت شده است برای مراقبت های 
بیشتر در بیمارستان بستری و تحت نظر پزشکان 
هستند حال عمومی ایشان خوب گزارش شده است. 

    
احمد توکلی همچنان پیگیر 

پرونده »بذرپاش«
احمد توکلــی، رئیس هیأت مدیــره دیده بان 
شفافیت و عدالت در توئیتی به جلسه با قالیباف و 
حاجی بابایی با موضوع بررسی روند انتخاب بذرپاش 
به ریاست دیوان محاســبات اشاره کرده است. وی 
در توئیتر نوشت: »دیروز جلسه با رئیس مجلس، 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، دو نماینده دیگر و 
مدیرعامل دیده بان، استدالل هایمان در اعتراض به 
انتخاب رئیس دیوان محاسبات شرح دادیم.گفتند 
فرآیند آن انتخاب قانونی بوده، شما هم اعتراضتان را 
قانونی پیگیری کنید. امروز در جلسه ویژه دیده بان 

در این باره تصمیم می گیریم.«
    

قالیباف خطاب به بذرپاش:
 هرچه بود گذشت، 

از امروز عمل شما مهم است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در در مراسم 
معارفه مهــرداد بذرپاش به عنــوان رییس دیوان 
محاسبات با اشاره به اعتراضات به انتخاب بذرپاش 
برای این پست و نداشتن شرایط الزم، با بیان اینکه 
مکلف هستم از قانون دفاع و آن را مو به مو اجرا کنم، 
گفت: فرآینــد انتخاب رییس و دادســتان دیوان 
محاسبات براساس قانون پیش رفت و رقابت جدی 
مومنانه ای شــکل گرفــت. وی همچنین خطاب 
به مهــرداد بذرپاش گفت: هر چه بود گذشــت؛ از 
امروز عمل شما مهم اســت. مردم بر اساس عمل 
شما قضاوت می کنند و شما در عمل ثابت کنید از 

فرزندان گام دوم انقالب هستید.
    

انصاراهلل یمن: 
تعرض آمریکا به هواپیمای 

ایرانی را پاسخ می دهیم
به گزارش ایســنا به نقــل از رأی الیوم، محمد 
البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارهلل یمن 
گفت: جنبش انصارهلل یمن در زمان مناسب به اقدام 
آمریکا در تعرض به هواپیمای مســافربری ایرانی 
پاسخ خواهد داد؛ البته اقدام انصاراهلل در پاسخ به این 
کار آمریکا جایگزین ایران نیست. وی افزود: نصارهلل 
یمن و ایران در یک محور در حال جنگ با آمریکا و 
اسرائیل هستند. البخیتی افزود که در بیانیه دفتر 
سیاسی جنبش انصارهلل مبنی بر محکومیت تعرض 
به هواپیمای ایرانی، تاکید شده که ملت یمن در کنار 
تمام امت اسالمی علیه طغیانگری آمریکا می ایستد.

    
الجوردی: 

نمایندگان مجلس دهم خانه های 
سعادت آباد را ترک نمی کنند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی به 
فارس گفت: مجلس تعدادی واحد مسکونی در منطقه 
سعادت آباد در اختیار جمعی از نمایندگان مجلس 
دهم قرار داده بود که تا پایان دوران نمایندگی در آنجا 
ساکن باشند که تعدادی از این نمایندگان با وجود 
پایان دوران نمایندگی شان این واحدهای مسکونی 
را ترک نمی کنند. زهره سادات الجوردی، در پاسخ 
به اینکه پیش از این بنا بود تا خانه های سازمانی برای 
نمایندگان در اطراف ساختمان مجلس ساخته شود 
طرح مجلس برای این موضوع به کجا رسید، گفت: 
گویا درصدد هستند طی یک سال آینده ساخت این 

واحدهای مسکونی را به پایان برسانند. 

موسوی در پاسخ به اینکه 
ممکن است فرانسه 
اطالعات جعبه سیاه 

هواپیمای اوکراینی را به 
صورت عموم در اختیار 

رسانه ها قرار بدهد، گفت: 
کشور فرانسه تکنولوژی 
خوانش این جعبه سیاه را 

داشت. این موضوع قواعد 
خاص خود را دارد و دلیلی 

ندارد که بخواهند اطالعات 
آن را منتشر کنند

آقای ظریف در جریان 
این سفر عالوه بر دیدار 
با آقای الوروف از طریق 

خط تلفنی امن یک ساعت 
با آقای پوتین در مورد 

مسائل دوجانبه و تحوالت 
بین المللی و منطقه رایزنی 

کردند که ثمرات آن در 
آینده مشخص خواهد شد

نایــب رئیس کمیســیون امنیت  ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: هنوز چیزی به اسم قرارداد ۲۵ 
ســاله ایران و چین امضا نشده و فعال توافق 

برای مذاکره صورت گرفته است.
عباس مقتدایــی در گفت وگو بــا ایلنا، 
درباره قرارداد ۲۵ ســاله ایــران و چین که 
این روزها در جامعه سوال هایی ایجاد کرده 
است، گفت: مذاکرات درباره این توافق نامه 
از سال های پیش آغاز شــده است؛ به طور 
مثال ســال ۹۷ آقای الریجانی رئیس وقت 
مجلس شورای اســالمی به چین رفتند و 
درباره این توافق نامه صحبت هایی داشتند 
و یا در سال ۹۴ رئیس جمهور خلق چین به 
ایران آمد و با مســئوالن حرف هایی زدند و 
از این سال به بعد گفت وگوها برای توافق و 

انعقاد قرارداد آغاز شده اســت. وی درباره 
این که این روزها مطرح می شود که شاید این 
تفاهم نامه استقالل کشور را زیر سوال ببرد، 
اظهار داشت: کشور مستقلی مانند ایران که 
۴۰ سال اســت مقابل قلدری های آمریکا و 
صهیونیست ها ایســتاده و نسبت به وجب 
به وجب این خاک حســاس هستند و امروز 
اقتصادش به رتبه هفدهم رسیده است، مگر 
زیر بار قراردادی می رود که استقاللش را از 

دست بدهد؟
نایــب رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: قرار دادهای با این ابعاد 
باید به مجلــس بیاید و قطعــا نمایندگان 
نمی گذارنــد قــراردادی منعقد شــود که 

تمامیت ارضی ما را زیر سوال ببرد.

7 تا 8 سال دیگر، چیزی به اسم 
آمریکای امروز وجود ندارد

وی یادآور شــد: ارتباطات وسیع ایران 
با آســیا و کشورهای شــرق حسادت غرب 
را برانگیخته اســت. آنان این احســاس را 
دارند که ۷ الی ۸ ســال ایران را معطل نگه 
داشتند، بدقولی کردند و تعهداتی را که داده 
بودند، عمل نکردند اما به اهداف خودشان 

نرسیدند.
نماینــده اصفهــان تاکیــد کــرد: 
ارتباطات مان را با باید آســیا افزایش دهیم 
زیرا چین ۷ الی ۸ آینده اولین قدرت تجاری 
دنیا اســت و دیگر چیزی به اسم آمریکای 
امروز وجود ندارد و به سبک و سیاق دیگری 

ادامه خواهد داشت.
وی درباره این که نگرانی مردم از این است 

که با انعقاد این قرارداد ایران بازار کاالهای 
چینی شود و چین طرف برنده باشد، گفت: 
شما باید این نکته را در نظر باشید که در حال 
حاضر چین می تواند تکنولوژی را به کشور 
وارد کند، بله درست اســت ما امروز کاالی 
چینی را وارد کشور می کنیم اما آن چیزی 
که با این قرارداد وارد کشــور می شود فرق 
دارد؛ آنان قرار است سرمایه وارد ایران کنند.

مقتدایی یادآور شــد: بعــد از برجام و 
هیأت هــای اروپایی که به کشــور آمدند، 
می گفتنــد ســرمایه، تولید و اشــتغال و 
تکنولوژی به کشــورمان می آورند اما نشد. 

در حال حاضر می توانیم با یک کشوری مثل 
چین همکاری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تکنولوژی چین بســیار 
پیشرفته اســت. تمامی دنیا این کشور را به 
عنوان یک کشور دارای تکنولوژی قوی قبول 
کرده است. امروز چین در عرصه دیجیتال 
و زمینــه الکترونیک حــرف اول را می زند. 
ما قرار است از ســرمایه این کشور استفاده 
کنیم و این شــایعاتی که مطرح است، اصال 

صحیح نیست.
وی با بیان این که مردم نگران این هستند 
که سرنوشت این قرارداد مانند برجام شود، 
گفت: این کار بستگی به عزم و تالش دو طرف 
دارد و بســتگی به این دارد که مفاد قرارداد 
را چگونه قرار دهیم. عزمی که در کشــور ما  
وجود دارد این است که ارتباطات تجاری  و 
رفاقت های درون منطقه ای را افزایش دهیم؛ 
می خواهیم عالوه بر این که دو کشور از این 
قرارداد سود می برند کشورهای منطقه هم 

منتفع شوند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت  ملی:

قرار است سرمایه وارد کشور شود نه کاالی چینی


